
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TB-BHXH Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc kiện toàn cơ cấu lại và đổi tên các Phòng nghiệp vụ

thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-BHXH ngày 16/9/2022 của Tổng Giám 
đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương;

Thực hiện Công văn số 3338/BHXH-TCCB ngày 03/11/2022 của Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao chức 
năng, nhiệm vụ đối với đơn vị kiện toàn, cơ cấu lại thuộc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh;

Kể từ ngày 01/01/2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn thực hiện sắp xếp, cơ 
cấu lại phòng Cấp sổ, thẻ và phòng Quản lý thu thành phòng Quản lý Thu – Sổ, Thẻ; 
đổi tên phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng thành phòng Truyền thông.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn trân trọng Thông báo đến các sở, ban, ngành, 
đoàn thể của tỉnh, Huyện ủy, Thành ủy và UBND các huyện, thành phố, các đơn vị 
sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh được biết./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- BHXH Việt Nam (b/c); 
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn (b/c); 
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; 
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn; 
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 
- Các Huyện ủy, Thành ủy thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh; 
- Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; 
- Các đơn vị sử dụng lao động trong tỉnh; 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc BHXH tỉnh; 
- Các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh; 
- BHXH các huyện thuộc tỉnh; 
- Website BHXH tỉnh; 
- Lưu: VT, TCCB.

Nông Thị Phương Thảo
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